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1. GEREKÇE 

Görsel Sanatlar Dersi çocukların gözlem, yorum ve yaratıcılık kapasitelerini artırmayı 

ve eleştirel düşünmeyi öğretmeyi hedefler. Bugüne kadar ‘‘Resim Dersi’’ adı altında geçen, 

plastik üretime dayalı uygulamalı yaratıcılık derslerinin bundan böyle ‘‘Görsel Sanatlar Dersi’’ 

olarak adlandırılması gereğini hesaba katarak hazırlanan söz konusu Öğretim Programı 

aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir. Günümüzün görsel iletişim araçlarının teknolojik gelişimini 

de hesaba katarsak hazırlanan dersin –sanat, bilim ve düşünce dünyası arasında kurulan 

estetik bir dil olarak–  daha yaygın bir pratiği içermesi gereği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sözel 

anlatım ve görsel anlatım arasında kurulan imgesel bağın yaşama ilişkin bir algı dayanağına 

dönüşmesini sağlayan program diğer disiplinlere ait öğretim programını da ilişkisel yönden 

karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.  

Deneysel ve normatif uygulamaların bir denge gözetilerek ardışık bir şekilde 

gerçekleştirilmesi öğrenciye alan bilgisi hakkında uygulamalı ve verili deneyim 

kazandıracağından, yaptığı işin daha fazla bilincinde olmasını sağlayacaktır. Toptancı öğretim 

anlayışını bir tarafa bırakarak, her öğrenciyi ayrı bir algı odağı olarak nitelendirmek ve 

öğrenciyle olan ilişkiyi kişisellik kapsamına taşımak, özgüven ve eleştirel düşünce yapısına 

katkı koyacaktır. Böyle bir düşünceden yola çıkarak hazırlanan aşağıdaki programın en güçlü 

gerekçesi ise öğrencinin bu zorunlu eğitim sürecinde bir birey oluş sürecinden geçtiğinin 

farkında olmasını sağlamak ve özgün düşüncenin yolunu açmaktır. Çünkü eleştirel düşünme 

becerisinin göreli olarak yapılandırılmış bir birey oluş bilinci üzerinden geliştiği bir gerçektir.            

2. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN AMACI 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının amacı çocukların gözlem, yorum ve 

yaratıcılık  becerilerini artırmayı ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

3. GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROGRAMININ ÇIKTILARI 

1. Kendini ifade etme ve gözlem yaparak temsil eder. 

2. Çevresini sanatsal bir gözle inceler 

3. Çevresindeki olay, olgu ve nesneleri sanatsal bir gözle yorumlar 

4. Sanat eserlerinin anlamını ve değerini kavrar. 

5. Sanat eserlerinin anlamını ve değerini kavrar. 

6. Kendisinin ve akranlarının oluşturduğu çalışmaları değerlendirir. 

7. Sanat eserlerini temsil ettikleri estetik ve tematik değerler üzerinden okur. 
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8. Görsel Sanat çalışmalarında temsil-anlam ilişkisinin yanında sanat elemanları (renk, 

çizgi, biçim, doku, hacim, mekan) ve tasarım ilkelerini (denge, orantı, vurgu, birlik, 

hareket, zıtlık) kullanır. 

9. Çalışmalarını oluştururken bilgi ve deneyim materyallerini (Sanat eseri, sanat 

kitapları ve diğer görsel araçlar) araç-gereçleri (üretim malzemeleri) uygun 

tekniklerle kullanır. 

10. Yeteneklerini açığa çıkartabilecek el ve zihin becerilerini verimli bir şekilde kullanır. 

Çizelge 1 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim programının Amacı ve Örnek Program Çıktıları 

Görsel Sanatlar Dersi 

Öğretim Programının 

Amacı 

Program Çıktıları 

Görsel Sanatlar dersi öğretim programı yoluyla, öğrenciler; 

Sanatsal gözlem yapan, 

 

PÇ.1. Kendini ifade etme ve gözlem yaparak temsil 

kapasitesini geliştirmelerini, 

PÇ.2. Çevresini sanatsal bir gözle inceler.  

Sanatsal yorumlama yapan 
3. Çevresindeki olay, olgu ve nesneleri sanatsal bir gözle 

yorumlar. 

4. Sanat eserlerinin anlamını ve değerini kavrar. 

5. Kendisinin ve akranlarının oluşturduğu çalışmaları 

değerlendirir. 

6.Sanat eserlerini temsil ettikleri estetik ve tematik 

değerler üzerinden okur. 

Sanatsal yaratıcılık   yapan 
7.Görsel Sanat çalışmalarında temsil-anlam ilişkisinin 

yanında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, doku, hacim, 

mekan) ve tasarım ilkelerini (denge, orantı, vurgu, birlik, 

hareket, zıtlık) kullanır. 

8.Çalışmalarını oluştururken bilgi ve deneyim materyallerini 

(Sanat eseri, sanat kitapları ve diğer görsel araçlar) araç-

gereçleri (üretim malzemeleri) uygun tekniklerle kullanır. 

9. Yeteneklerini açığa çıkartabilecek el ve zihin becerilerini 

verimli bir şekilde kullanır. 
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4. İÇERİK 

Görsel Sanatlar Dersi Programının geliştirilmesinde kubik program geliştirme anlayışı 

benimsenmiştir. Bu bağlamda  doğrusal beceriler 1. Sınıftan 8. Sınıfa doğru öğretilirken bu 

öğretim 3 temel boyutta gerçekleştirilir.  

1. Temel Öğrenme Becerileri: Gözlem, Yorum, Yaratma 

2. Sarmal konular: çizgi, form, uzam, renk, doku, biçim 

3. Temalar  ve teknik  bilgiler: Hayat bilgisi konuları (1.-3. sınıflar için), teknik beceriler 

(4-8 sınıflar için). 

Doğrusal beceriler: zıtlık (1.sınıf), ritim (2. Sınıf),  çeşitlilik (3. Sınıf), vurgu (4. Sınıf), oran-

orantı (5. sınıf), denge ( 6. sınıf),  birlik (7.sınıf) ve hareket (8. Sınıf). Bu becerileri üç boyutun 

da şemsiyesi gibidir.  

4.1. Temel Öğrenme Becerileri 

Görsel sanatlar programı gözlem, yorum ve yaratıcılık merkezli bir öğretim 

programıdır. 

İlkokulun ilk üç yılında öğrencilerin yaş grupları itibarıyla gözlem ve görsel temsil 

üzerinden iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bir program yapısını içerir. Verilen konular 

aracılığıyla öğrenci bilgiyi araç olarak kullanmayı öğrenirken gözlem gücünün anlatıma olan 

katkısını kavrar. Yoruma dayalı görsel temsil ve sözel anlatımın aynı düzeyde bütünleştirici 

bir dil olarak kullanılmasını ön gören bu ilk üç yıllık süreçte, öğrencinin kendini ifade etmesi 

ve gözlem yaparak görme kapasitesini geliştirmesini hedef alınır. İnsan ve insanı kuşatan ne 

varsa ontolojik açıdan idrak edilmesi ve öğrencinin kendini bu evrende algılayabilmesi bu 

sürecin içerdiği ana hedeftir.  

Dördüncü ve altıncı sınıflarda Görsel sanatların teknik düzlemde algılanması ve 

değişik uygulamalarla, içerikle estetiğin bağdaştırılmasına yönelik bir öğrenim süreci 

öngörülür. Görsel sanatlarda kavram ve uygulamanın çeşitlilikleri temel alınarak üretim 

yapılır. Kavram bilgisi ve deneysel üretim öğrenciye sanat yapıtını okuyabilme yetisi 

kazandırır. Biçim ve içerik arasındaki bağın önemini kavrar. Bununla birlikte ‘‘güzel’’ kavramı 

hakkında fikir edinir. 
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Yedinci ve sekizinci sınıflarda ise öğrenci, doğrudan sanat düşüncesinin içine girerek 

değişik sanat akımlarının biçim ve içerik konusundaki görüşlerine dayanarak üretir. Sanat 

düşüncesinin bir üst kültür düşüncesi olduğunu ve sanat eserlerinin bir ülkenin kültürel 

mirası olduğunu kavrar. Sonuçta uygulanması öngörülen bu öğretim programının içeriği, 

gözlemleyebilen, yorumlayabilen, yaratıcı bir dille özgünleşebilen, sanatı anlayabilen ve 

sanata değer veren öğrenci niteliğine yönelik bir yapıya sahiptir.   

4.2. Sarmal Konular 

Görsel sanatlar dersinin her sınıfında çizgi, form, space , renk, doku, biçim öğeleri 

temele alınmalıdır. Bu konular her ders ve her yıl dersin temel öğeleri olarak ilerleyen her yıl, 

gittikçe genişleyen bir yapıları vardır. 

4.3.  Temalar ve Teknik Bilgiler 

İlkokulun ilk üç yılında hayat bilgisi ünitelerinden yararlanılır. Öğrencinin hayat bilgisi 

dersindeki ünitelere ilişkin gözlem, yorum ve ürün ortaya konması istenir. 4-7. sınıflarda ise 

daha çok teknik bilgilerin kullanımı içeren beceriler üzerinde durulur. Bu bağlamda öğrenci 

gözlemlerini kendi dünyası içinde yapması, youmlaması ve öğrendiği teknik beceri ile ürüne 

dönüştürmesi istenir. 

Görsel Sanatlar Dersi öğretim programında, program çıktıları ve kazanımları bilgi, 

beceri, sezgi ve diğer yeterlikler ifade edilecektir. Programın kullanılmasında belirtilen genel 

esaslar yanında ayrıca aşağıda yer alan esaslar da dikkate almalıdır. 

1. Program İlkokul 1. Sınıftan, Ortaokul 8. Sınıfa kadar bütünlük anlayışı içerisinde 

tasarlandığı göz önünde bulundurulmalıdır.  

2. Programda ele alınan üç temel öğrenme alanı ve ilgili kazanımlar dersin işleyişinde 

birbirleriyle ilişkilendirilerek bir bütünlük içerisinde ele alınmalıdır. Her sınıf 

düzeyinde işleme konan kazanımlar belli bir sıralama düzeniyle değil karışık olarak da 

ele alınabilir. 

3. Öğrencilerin programda yer alan kazanımları elde edebilmeleri için diğer alanlarla 

işbirliği yapmaları verimli olacaktır. Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilimleri, müzik, beden 

eğitimi gibi alanlarla işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenebilir. 

4. Öğretmen, öğrencilerin programda yer alan kazanımları elde edebilmeleri için gerekli 

gördüğü durumlarda konu, yöntem ve uygulamalarda değişikliğe başvurabilir.  
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5. Programın sağlıklı bir şekilde işlemesi, öncelikle öğretmenin ön hazırlık yapmasına ve 

öğrencilerin sanatçı gibi değil sanata duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak 

etkinlikler düzenlemesine bağlıdır. Bununla birlikte sanata meyilli, el becerileri ve 

yaratıcı sezgileri gelişmiş, yetenekli öğrencilerin belirlenerek yönlendirilmesi 

öğretmenin görevleri arasındadır. 

6. Programdaki kazanımlar içerisinde yer alan biçimsel ve deneysel çalışmaların 

öncelikle yerelden evrensele ve öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.  

7. Görsel sanatlar dersinde kullanılan öğretim materyalleri (Kitap, katalog, belgesel, 

poster, fotoğraf vb.) temel insan hak ve özgürlükleri dikkate alan ve her türlü 

ayrımcılığı reddeden, öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsayan, 

öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ve öğrenmeyi destekleyen nitelikte olmalıdır. 

8. Program, sanatın değerini anlamanın önemine vurgu yapan, sanatın yerel ve 

evrensel kültür arasındaki bağların kurulmasında önemli bir araç olduğunu öğreten 

nitelikte olmalıdır. 

9. Programda yer alan kazanımları elde etmek için, oyun, drama, olay gözlemleme gibi 

farklı duyusal deneyime dayalı öğretim yöntemleri dikkate alınmalı ve bilginin sadece 

ezbere dayalı olarak elde edilmesinden kaçınılmalıdır. 

10. Görsel sanatlar dersinin sadece biçimlendirmeye dayalı bir ders olmadığını bilerek, 

öğrencinin kendi yorumlarını, fikirlerini, edindiği bilgi ve becerilerini hem yazılı hem 

de sözel olarak ifade edebilmeleri sağlanmalıdır. 

11. Müze, ören yeri, sanat galerisi, sanatçı atölyesi gibi yerlere planlı ziyaretler 

yapılmalıdır. Bu imkanların bulunmadığı yerlerde internetten, belgesellerden, basılı 

yayınlardan ve bu gibi materyallerden yararlanılmalıdır. 

12. Öğretmen görsel ve plastik sanat çalışmalarını farklı malzemelerden yaptırırken 

okulun imkanlarına göre teknolojiden de yararlanmalıdır. 

13. Dersler güncel olaylarla (doğal afetler, çevre duyarlığı, iş sağlığı ve güvenliği, bilimsel 

ve teknolojik gelişmeler vb.) ilişkilendirilmelidir. 

14. Farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin ortak bir tema etrafında anlamlı bir şekilde 

ele alınması sağlanmalıdır. Konular hayatın içinden çocuğun çevresinde gördüğü 

dünyayı içine alan ve öğrencinin ilgisini içine çekebilecek şekilde olmasına dikkat 

edilmelidir. 

15. Öğretmen başta ülke sanatı olmak üzere farklı dönemlerin özelliklerini, önemli 

sanatçılarını ve sanat eserlerinden örnekleri bir bütünlük içerisinde gösteren sanat 

tarihi şeridi oluşturulmalı ve bunu bir öğretim materyali olarak (7-8. Sınıflarda) 

kullanmalıdır.  

Sergileme 

Öğrencileri motive ettiği için çalışmaların sergilenmesine fırsat sunulmalı ve 

sergilerin öğrencilere aktif rol verilmelidir. Öğrenci bu ortamda kolektif çalışma ve dayanışma 
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bilincine sahip olacaktır. Görsel Sanatlar Öğretim Programı’ndaki eleştirel düşünme, karar 

alma, öz güven gibi birçok beceriyi geliştiren sergi süreci altı aşamada ele alınabilir: 

 Sergi temasının seçimi. 

 Çalışmaların seçilip derlenmesi. 

 Sergi duyurusu (poster, ilan vb.). 

 Sergi düzenlemesi. 

 Sergi açılışı, izleyici kitlesiyle temas. 

 Sergi sonrası (özeleştiri, değerlendirme ve izlenimler). 

 Sergideki çalışmaların (fiziksel ya da sanal ortamda arşivleme ve veya CD olarak 

katalog halinde) arşivlenmesi.  

Öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar: 

Görsel sanatlar dersinde kullanılan malzemeler ve fiziksel uygulamalar nedeniyle 

güvenlik ve sağlık konusu önemlidir. Araç gereç ve malzemeler uygun şekilde kullanılmalı. 

Sanat atölyeleri havalandırmalı ve üretim koşullarına uygun fiziki koşullara uygun olmalıdır. 

Öğrencilerin kullanılan malzemelerle ilgili çeşitli sağlık sorunları dikkate (alerji, astım, bronşit 

vb.) alınmalıdır. Makas, maket bıçağı gibi delici ve kesici aletler kullanılırken kullanım 

konusunda uyarı yapılmalıdır. Boya tutkal ve benzeri gereçleri kullandıktan sonra 

öğrencilerin ellerin ellerini yıkamaları belirtilmelidir. Elektrik tesisatı ile ilgili araç ve gereçlere 

dikkat edilmelidir. 
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ÖĞRENME GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ALANLARI 

1. Sınıf 
Ünite 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

1. Ben ve 
Yakın 
Çevrem 

1.1. Aileyle ilgili duygularını zıtlıkları 
açıklar 
1.2. Bireysel ve çevresel duyarlığı 
artar. 
1.3. Aile ile ilgili zıtlıkları yorumlar, 
1.4.Aile ile ilgili zıtlıkları temele alan 
bir ürün yaratır 

Ailemizdeki bireyleri ve eşyaları zıtlıklar 

temelinde hem sözlü hem de görsel olarak ifade 

eder. 

Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

İletişim.  Eleştirel 

düşünme. Yaratıcı 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 

 
2. Hayvanlar 
 

2.1. Hayvanlar dünyasını ve türlerini 
zıtlıklar bakımından gözlemler. 
2.2. Hayvan ve doğa, hayvan ve insan 
iletişimini zıtlıklar bağlamında 
yorumlar.  
2.3. Evcil ve vahşi hayvanlar 
arasındaki farkı algılar. 
2.4. Hayvanların zıtlıklarını temele 
alan bir ürün yaratır.  

Çevresindeki hayvanları gözlemler, zıtlıklarını 

temele alan yorumlar yapar görsel ve basılı 

medyadan da yararlanır. Ortaya hayvanlarda 

zıtlıkları temelem alan bir ürün ortaya koyar. 

Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. Eleştirel 

düşünme. Yaratıcı 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 

 
3. Bitkiler 

3.1. Bitki dünyasını ve türlerini zıtlıklar 
bakımından gözlemler. 
3.2. Bitki dünyasını insanla 
ilişkilendirir. 
3.3. Bitki dünyasındaki zıtlıkları kavrar  
3.4. Bitkiler dünyasındaki zıtlıkları 
temele alan bir ürün ortaya koyar.   

Çevresindeki bitkileri zıtlıklar temelinde 

gözlemler, görsel ve basılı medyadan yararlanır. 

Bitkileri zıtlıklar bakımından yorumladıktan 

sonra ortaya bir ürün konulur. 

Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. Eleştirel 

düşünme. Yaratıcı 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 
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4. Mevsimler 

4.1. Mevsimlere göre insan 
davranışlarını ve çevreyi gözlemler. 
4.2. Mevsimleri değişik renkleri ve 
iklim koşullarıyla algılar. 
4.3. Mevsimlerdeki değişiklikleri 
temsil eder. 

Çevresindeki değişiklikleri zıtlıklar bakımından 

gözlemler, görsel ve basılı medyadan yararlanır. 

Çevresindeki değişiklikleri zıtlıkları temele alarak 

ortaya bir ürün konulur.  

Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. Eleştirel 

düşünme. Yaratıcı 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 

 
5. Ulaşım 
Araçları 
(Taşıtlar) 

5.1. İnsanların kullandığı en önemli 
araçlar olan ulaşım araçlarını zıtlık 
temelinde tanıyarak işlevlerini ve 
yararlarını bilir. 
5.2. İşlev, yarar ve biçim arasındaki 
ilişkiyi zıtlık temelinde kavrar. 
5.3. Zıtlık temelinde ulaşım araçlarına 
ilişkin bir ürün ortaya koyar. 

Çevresindeki araçları zıtlık temelinde gözlemler, 

görsel ve basılı medyadan yararlanır. Zıtlık 

temelinde ulaşım aralarına ilişkin bir ürün 

ortaya konulur. 

Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. Yaratıcı 

düşünme. Eleştirel 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 

 
6. Araç Gereç 
ve Aletler 

6.1. Gerek meslek gerekse ihtiyaç 
gereği insanların kullandığı alet, araç-
gereçleri zıtlık bağlamında tanır.  
6.2. İşlev ve yarar arasında ilişki 
kurmayı öğrenir. 
6.3. Konuyu zıtlık bağlamında temsil 
eder. 

Çevresindeki alet, araç-gereçleri zıtlık 

bağlamında gözlemler, görsel ve basılı 

medyadan yararlanır. Zıtlık temelinde alet, araç-

gereçi ele alan bir ürünün ortaya konulması.  

Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. Yaratıcı 

düşünme. Eleştirel 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık, ekonomik 

katılım 

 
7. Şenlikler 
Kutlamalar 
Bayramlar 

7.1. Toplumların gelenek, inanç ve 
eğlenceyle ilgili deneyimlerini zıtlık 
temelinde gözlemler. 
7.2. Toplumların gelenek, inanç ve 
eğlenceyle ilgili deneyimlerindeki 
zıtlıkları kavrar. 
7.3. Konuyu temsil eder.   

Toplumların gelenek, inanç ve eğlenceyle ilgili 

deneyimlerini zıtlık temelinde gözlemler. 

Görsel ve basılı medyadan yararlanır.  

Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam, renk, doku, hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. İletişim. 

Eleştirel düşünme, 

Yaratıcı düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 
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8. Düşsel 
anlatımlar 

8.1. Düş ve gerçek arasındaki ayrımı 
bilir. 
8.2. Gerçeküstü ve doğallık 
kavramlarını karşılaştırır. 
8.3. Konuyu temsil eder. 

Görsel fantastik eserlerden yararlanır. Zıtlık 
temelinde bir ürün ortaya konur.  
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Zıtlık: açık/koyu; 
büyük/küçük; saf/ 
karışık renk. 

Araştırma. Eleştirel 

düşünme. Yaratıcı 

düşünme.  

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 

 
9. Sergi 
Çalışması 

 
9.2. Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve kolektif çalışmayı 
öğrenir. 

 
Tüm dönemi kapsayan çalışmalar öğrencilerle 
birlikte değerlendirilir. 

 
Değerlendirme, eleştiri, 
karar alma, 
organizasyon, sergileme. 

 

Eleştiri. Öz 

yönetim. 

Girişimcilik. Karar 

verme. Problem 

çözme.  

 

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 
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Ünite 1 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2 4 3 5        

1.3 3 4 5        

1.4   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2 4 3 5        

2.3   5        

2.4       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2 4  5        

3.3 3 5 4        

3.4       3 5 4 2 

4.1 5 3 4        
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4.2 4 3 5        

4.3       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2  4 5        

5.3       3 5 4 2 

6.1 5  4        

6.2  4 5        

6.3       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2  3 5   4     

7.3       3 5 4 2 

8.1 5  4        

8.2 4 3 5        

8.3       3 5 4 2 

9.3    3 4 5     

 

 

 

 

 



 

 14 

14 Temel Eğitim Görsel Sanatlar Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı 

2. Sınıf  
Ünite 
 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

 
1. Tatil 

1.1. Tatille ilgili gözlemlerini yapar. 
1.2. Tatil deneyiminde 
gözlemlediği ritimsel özellikleri 
yorumlar. 
1.3. Tatil deneyimini beğeni 
değerlerine göre yorumlar. 
1.4. Ritimsel öğeleri temele alarak 
tatil konusunu temsil eder.   

Gördüğünü ve çevresinden algıladığını 
ritimsel açıdan inceler.İncelediklerini hem 
sözlü hem de görsel olarak ifade eder. 
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü; günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık  

2.  
Arkadaşlık 
Dayanışma  
Paylaşım 

2.1. Arkadaşlık, dayanışma ve 
paylaşım nosyonunu 
deneyimleriyle karşılaştırarak fikir 
ve ön görü geliştirir. 
2.2. Arkadaşlık Dayanışma 
Paylaşım konusunu tekrar ve ritim 
temelinde yorumlar. 
2.3. Arkadaşlık Dayanışma 
Paylaşım konusunu tekrar ve ritim 
temelinde temsil eder. 

Çevresindeki insanların deneyimlerinden 
de yararlanır.   
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü; günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 

 
3. Öykü 
Masal 
Hikaye 

3.1. Sözel anlatımın görsel 
anlatıma evirilme süreçlerini 
kavrar.  
3.2. Sözcük düzlemindeki imgesel 
dili görsel dilde yorumlar. 
3.3. Öykü masal ve hikaye 
konusuna ilişkin tekrar ve ritim 
temelinde temsil eder.   

Görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanır. 
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü; günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
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4. Yeni Yıl 

4.1. Yeni yıla girmenin zaman ve 
yaşam açısından önemini bilir.  
4.2. Eski ve yeni karşılaştırmasını 
tekrar ve ritim temelinde yapar.  
4.3. Yeni yıl kutlamasını yorumlar, 
4.4. Yeni yıl kutlamasını tekrar ve 
ritim temelinde temsil eder. 

Yeni yıl kutlamalarıyla ilgili görselleri 
tekrar ve ritim temelinde inceler.  
 
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü ;günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 

 
5. Çevre 
Düzeni 

5.1. Çevre algısını geliştirir.  
5.2. Çevrenin temizlik ve 
düzenleme açısından insan 
yaşamındaki yerini önemser.  
5.3. Çevreye karşı duyarlılık 
konusunu tekrar ve ritimsel 
temelde temsil eder. 

Çevredeki ritimsel obje ve olaylar 
gözlemlenir. 
Görsel malzemelerden yararlanır. Ritimsel 
temelli bir ürün tasarlanır. 
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü ;günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme. Teknik 
beceri. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık, Trafik 
ve güvenlik. 

6. Meslekler 6.1. Yakın çevresindeki insanların 
mesleklerini gözlemler 
6.2. İnsan yaşamındaki farklı 
mesleklerin özelliklerini kavrar. 
6.3. Meslekleri ritim temelli temsil 
eder. 

Görsel malzemelerden yararlanır.  
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü ;günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık, 
Ekonomik katılım. 

7. Su ve 
doğa 

7.1. Su ve doğayı gözlemler. 
7.2. Su ve doğa, su ve yaşam 
ilişkisini kavrar.  
7.3. Su ve doğa konusuna ilişkin 
tekrar ve ritim temelli bir ürün 
yaratır. 

Görsel ve basılı medyadan yararlanır.  
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü ;günlük hayattaki 
eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık, 
Ekonomik katılım. 

8. Düşsel 
anlatımlar 

8.1. Düşsel kurgu ve gerçek 
arasındaki farkı kavrar.  
8.2. Uyku halinde rüya görme ve 
uyanıklık durumu arasındaki farkı 
kavrar.  

Görsel fantastik eserlerden yararlanır.  
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Tekrar ve ritim: renklerin ve 
şekillerin örüntüsü; günlük hayattaki 

İletişim. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
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83. Gördüğü bir düşü yorumlar, 
temsil eder. 

eşyalarda rastgele, alternatif ve 
düzenli örüntüler   

9. Sergi 
Çalışması 

Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve kolektif 
çalışmayı öğrenir. 

Tüm dönemi kapsayan çalışmalar 
öğrencilerle birlikte değerlendirilir. 

Değerlendirme, eleştiri, karar alma, 
organizasyon, sergileme. 

Eleştiri. Öz yönetim. 
Girişimcilik. Karar 
verme. Problem 
çözme. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık 
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Ünite 2 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2 4 5 3        

1.3   5        

1.4   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2 4  5        

2.3   5        

2.4       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2 4  5        

3.3 3 5 4        

3.4       3 5 4 2 

4.1 5          

4.2 4 3 5        

4.3       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        
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5.2  4 5        

5.3       3 5 4 2 

6.1 5  4        

6.2  4 5        

6.3       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2  3 5   4     

7.3       3 5 4 2 

8.1 5  4        

8.2 4 3 5        

8.3       3 5 4 2 

9.3    3 4 5     
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3. Sınıf* 
Ünite 
 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Beceriler 

1. Biçim ve    
    Renk (konu 
değişmelidir) 

1.1. Biçim ve renk hakkında 
bilgilenir.  
1.2. Biçim ve nesne, ışık ve renk 
ilişkisini kavrar. 
1.3. Çeşitlilik temelinde konuyla 
ilgili uygulama yapar. 

Geometrik biçimler, organik 
biçimler ve nesneler ayrı ayrı 
çeşitlilik bağlamında çalışmalar 
yapılır. 
Malzeme: Pastel boya. A3 RD. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı  

Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Trafik 
ve güvenlik. 

2. Kıyafetler 2.1. Dünyada değişik giyinme 
kültürlerinin olduğunu gözler. 
2.2. Kıyafetlerdeki işlevsel 
farklılığı yorumlar. 
2.3. Konuyu çeşitlilik 
bağlamında temsil eder. 

Deneyimlerinden, görsel ve 
basılı medyadan yararlanarak 
çeşitlilik bağlamında ürün ortaya 
konur. 
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim 
Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

3. Doğal  
    Afetler 

3.1. Doğal afet olgusunu 
çeşitlilik temelinde kavrar.  
 3.2. Doğal afetin yarattığı 
etkileri çeşitlilik bağlamında 
yorumlar. 
3.3.Çeşitlilik bağlamında 
konuya ilişkin bir ürün ortaya 
koyar. 

Görsel ve basılı medyadan 
yararlanır. 
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim 
Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Trafik 
ve güvenlik. 

4. Uzay 4.1. Yıldızlar ve gezegenler 
sistemini görsel düzlemde 
algılar.  
4.2. Yeryüzü ve uzay arasında 
ilişki çeşitlilik bağlamında kurar.  

Görsel ve basılı medyadan 
yararlanır. 
Malzeme: Pastel boya. A3 Resim 
Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
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4.3. Konuyu temsil eder. zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

5. Köylerimiz 5.1. Kırsal kesim kent yaşamını 
çeşitlilik bağlamında gözler.  
5.2. İnsan ve toprak ilişkisini 
çeşitlilik bağlamında kavrar. 
5.3. Konuyu temsil eder. 

Görsel ve basılı medyadan 
yararlanır. Sınıfla Köy gezisi 
yapılabilir. 
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim 
Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

6. Oyunlarımız 6.1. Geleneksel sokak oyunları 
ve yeni teknolojinin sunduğu 
sanal oyunlar arasındaki farkı 
tanımlar.  
6.2. Beden-oyun ve birey-kitle 
ilişkisinin önemini kavrar.   
6.3. Konuyu çeşitlilik 
bağlamında temsil eder. 

Görsel ve basılı medyadan 
yararlanır. Oyunlarla olan 
deneyimini gözden geçirir. 
Malzeme: Pastel Boya A3 RD. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 

7. Evcil  
    Hayvanlar 
 

7.1. İnsanlarla aynı mekanı 
paylaşan evcil hayvanları tanır.  
7.2. Hayvancılıkta yararlanılan 
hayvanları vahşi ortam 
hayvanlarıyla çeşitlilik 
temelinde karşılaştırır.  
7.3. Konuyu çeşitlilik 
bağlamında temsil eder. 

Resim, rölyef ve üç boyutlu 
çalışır.  
Malzeme: Kil, kağıt, kumaş, su 
bazlı boya.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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8. Çocuk  
    Dünyası 

8.1. Çocukluğu, çocuk haklarını, 
aile ve çocuk ilişkisini irdeler. 
8.2. Konuyu yorumlar, 
8.3. Konuyu temsil eder. 

Görsel ve basılı medyadan 
yararlanır.  
Malzeme: Pastel Boya A3 Resim 
Defteri. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Çeşitlilik:  İlgi yaratmak için *örnek parlak veya 
açık renk hacimleri, koyu renk hacimleri+) büyük 
bir tema üzerindeki küçük çeşitliliklerin ve büyük 
zıtlıkların (ör: Farklı çizgilerin, şekillerin, 
hacimlerin, 
ve renklerin) kullanımı 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

9. Sergi  
    Çalışması  

Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve kolektif 
çalışmayı öğrenir. 

Tüm dönemi kapsayan 
çalışmalar öğrencilerle birlikte 
değerlendirilir. 

Değerlendirme, organizasyon, eleştiri, karar 
alma, sergileme. 

Eleştirel 
düşünme. İş 
birliği.Problem 
çözme.   

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık.  

 
 
*3. Sınıf’ın konuları itibarıyla gezi yapma gerekliliği vardır. Konulara göre çevrede var olan müze, mekan ve veya koleksiyonlar ziyaret 
edilebilir.   
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Ünite 3 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 
 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2 4 5 3        

1.3   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2 4  5        

2.3       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2 4  5        

3.3       3 5 4 2 

4.1 5          

4.2 4 3 5        

4.3       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2  4 5        

5.3       3 5 4 2 

6.1 5  4        
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6.2  4 5        

6.3       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2  3 5   4     

7.3       3 5 4 2 

8.1 5  4        

8.2 4 3 5        

8.3       3 5 4 2 

9.3    3 4 5     

 
 
 

4. Sınıf 
Ünite 

 
Öğrenme Çıktıları 
 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

1. Suluboya  
    Tekniği 

1.1. Suluboya tekniğini kullanır. 
1.2. Suluboya tekniğinin nasıl 
uygulayabileceğini vurgu temelli 
yorumlar. 
1.3. Portre, natürmort ve peyzaj 
çalışmalarını vurgu temelli yapar. 

Saydamlık, ton farkı, kıvam, 
derinlik, portre, natürmort, 
peyzaj.  
 
Malzeme: Suluboya, suluboya 
paleti, Suluboya fırçası, A3 
Suluboya kağıdı. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

 
Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 

2. Guaj Boya  
    Tekniği 
 

2.1. Guaj boya tekniğini kullanır. 
2.2. Guaj boya tekniğini nasıl 
uygulayabileceğini vurgu temelli 
yorumlar. 
2.3. Soyut kompozisyon, portre, 

Kıvam, ton farkı, soyut, 
natürmort, portre, peyzaj.  
 
Malzeme: Guaj boya, Guaj boya 
fırçası, guaj boya paleti, A3 en az 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 
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natürmort ve peyzaj çalışmaları 
yapar. 

200 gr. Kağıt. büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

3. Grafiti 3.1. Grafiti tekniğini kullanır. 
3.2. Grafiti tekniğinin çeşitli 
uygulama biçimlerini yapar. 
3.3. Enformel veya figüratif 
çalışmalarda grafiti tekniğini 
kullanır.  

Grafiti, katman, kazıma, yüzey, 
enformel, figüratif. 
Malzeme: Pastel ve veya guaj 
boya, kazıma çubukları, fırça, A3 
en az 200 gr. Kağıt.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 

4. Kolaj 4.1. Kolaj tekniğini kullanır. 
4.2. Kolaj tekniğinin çeşitli 
uygulama biçimlerini kullanır. 
4.3. Enformel veya figüratif 
kompozisyonlarla ifade alanlarını 
genişletir. 

Kolaj, kompozisyon, kes-yapıştır, 
kurgulama, parça bütün ilişkisi. 
Malzeme: Renkli kağıtlar 
(dergiler), kumaş parçaları, sulu 
yapışkan, makas. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 

5. Frutaj 5.1. Frutaj tekniğini kullanır. 
5.2. Frutaj tekniğinin çeşitli 
uygulama biçimlerini kullanır  
5.3. Enformel veya figüratif 
kompozisyonlarla ifade alanlarını 
genişletir. 

Frutaj, çıkarma, baskı, dokulu 
yüzey, enformel, figüratif, soyut, 
somut. 
Herhangi bir yüzeyin dokusundan 
yararlanarak çıkarma ve baskılar 
yapılır. 
Malzeme: Guaj Boya A3 RD. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 

6. Asemblaj 6.1. Asemblaj tekniğini kullanır. 
6.2. Asemblaj tekniğinin çeşitli 
uygulama biçimlerini kullanır. 
6.3. Soyut veya figüratif 
kompozisyonlarla ifade alanlarını 
genişletir. 

Asemblaj, kompozisyon, 
eklemleme, hacim, kütle, atıl 
nesne. 
Hacmi olan nesnelerin 
eklemlenmesinden ortaya çıkan 
soyut ya da figüratif 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 
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kompozisyon.  kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

7. Üç 
Boyutlu 
Çalışmalar  

7.1. Sert yontulabilir, kesilebilir ve 
yumuşak yoğrulabilir 
malzemelerden heykel yapar. 
7.2. Oylumlu anlatım biçimini ve 
malzemeyle olan fiziksel ilişkisini 
geliştirir. 

Heykel, yontu, oylum, kurgu, 
üçüncü boyut. 
Taş, kil, plastik ve karton 
kullanılabilir. Yontma ve kesme 
işlemini yapacak araç ve gereçler 
kullanılır. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme. Teknik 
beceri. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 

8. Karışık 
Teknikler 

 
8.1. Öğrenilen tüm teknikleri (iki 
boyutlu ya da oylumlu) karışık 
uygulamalarla yeni bir plastik 
anlatım biçimine evirir.   
8.2 Plastik değerleri iç içe 
kullanılarak yeni bir dil oluşturur. 

Karışık malzeme, karışık teknik, 
obje boyama, plastik unsur. 
Tanıdığı ve deneyim kazandığı 
tüm malzemeleri ihtiyaç duyduğu 
kadarınca birlikte kullanır. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam , renk, doku, 
hacim 
 
Vurgu: renklerin yoğunluğunu, 
hacimdeki zıtlıkları, şekilerin yeri ve 
büyüklüklerini, ve/veya  çizgi kalınlığını 
kullanarak belirli odaksal bir nokta 
yaratmak 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme. Teknik 
beceri. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 

9. Sergi 
Çalışması 

Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve kolektif 
çalışmayı yapar. 

Tüm dönemi kapsayan çalışmalar 
öğrencilerle birlikte 
değerlendirilir. 

Değerlendirme, eleştiri, karar alma, 
organizasyon, sergileme. 

Eleştirel düşünce. 
Girişimcilik. Problem 
çözme. İş Birliği. Kişisel 
ve sosyal yetkinlik. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Ekonomik 
katılım. 
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Ünite 4 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2 4 5 3        

1.3   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2 4  5        

2.3       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2 4  5        

3.4       3 5 4 2 

4.1 5          

4.2 4 3 5        

4.3       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2  4 5        

5.3       3 5 4 2 
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6.1 5  4        

6.2  4 5        

6.3       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2       3 5 4 2 

8.1 5  4        

8.2       3 5 4 2 

9.1    3 4 5     

 

 

5. Sınıf 
Ünite 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

1. Doku 1.1. Sert doku ve yumuşak doku 
çalışmaları yaparak görsel 
sanatlarda ritim ve süreklilik 
hissini tecrübe edinir.  
1.2. Soyut ve veya figüratif çalışır. 

Malzeme: yan yana dizilişleriyle 
dokulu yüzey yaratacak her türlü 
plastik eleman. Grafiksel ritim için 
tekrarlamalı motiflerden oluşan 
resim (guaj boya) 

Doku, ritim, tekrar, düzenek, organik 
doku, yapay doku, sert doku, yumuşak 
doku, soyut. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 

2. Monotip 
 

2.1. Monotip (tek baskı) 
tekniğiyle yüzeyden yüzeye 
aktarılan resimler yapar.   
2.2. Soyut ve veya figüratif çalışır.  

Monotip, aktarma, baskı, soyut, 
natürmort, portre, peyzaj. 
Cam veya emici olmayan yüzey. 
Malzeme: Guaj boya, A3 en az 200 gr. 
Kağıt. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
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kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 

3. 
Geometrik 
Şekiller 

3.1. Geometrik şekillerden oluşan 
renk armonisine dayalı, temsili 
olmayan resim anlayışını kavrar. 
3.2. Geometrik şekillerle resim 
yapar. 

Geometrik form, Armoni, 
kompozisyon, dinamizm, ana formlar, 
kare, çember, üçgen. 
Malzeme: Guaj boya, A3 en az 200 gr. 
Kağıt.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

4. Barış ve 
Sevgi 

4.1. Barış ve Sevgi kavramları 
üzerine düşünerek seçtiği 
malzemeyle içerik ve biçim 
arasında ilişki kurmayı öğrenir.  
4.2. Soyut ve veya figüratif çalışır. 

Barış, sevgi, ifade, izlenim, anlatım, 
kavram, içerik ve biçim. 
Malzeme seçimi serbesttir. Öğrenci 
seçtiği malzemeyle de kendini ifade 
edebilir. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 

 
5. 
Hayvanlar 

 
5.1. Hayvan türleri üzerine 
düşünerek seçtiği malzemeyle 
içerik ve biçim arasında ilişki 
kurmayı öğrenir.  
5.2. Konuyla ilgili uygulama 
yapar. 

Memeli, sürüngen, kanatlı, 
solungaçlı, ifade, anlatım, kavram, 
içerik ve biçim. 
Malzeme seçimi serbesttir. Öğrenci 
seçtiği malzemeyle de kendini ifade 
edebilir. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

6. Bitkiler  
  ve Çiçekler 

6.1. Bitki türleri ve çiçek çeşitleri 
üzerine düşünerek seçtiği 
malzemeyle içerik ve biçim 
arasında ilişki kurmayı öğrenir. 
6.2. Konuyla ilgili uygulama 
yapar. 

İfade, anlatım, kavram, içerik ve 
biçim. 
Malzeme seçimi serbesttir. Öğrenci 
seçtiği malzemeyle de kendini ifade 
edebilir. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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(Büyüklük-küçüklük) 
 

7. Sağlık ve  
    Spor  

6.1. Sağlıklı yaşam ve spor 
üzerine düşünerek seçtiği 
malzemeyle içerik ve biçim 
arasında ilişki kurmayı öğrenir. 
6.2. Konuyla ilgili uygulama 
yapar. 

İfade, anlatım, kavram, içerik ve 
biçim. 
Malzeme seçimi serbesttir. Öğrenci 
seçtiği malzemeyle de kendini ifade 
edebilir. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık.  

8. Trafik 6.1. Trafik üzerine düşünerek 
seçtiği malzemeyle içerik ve 
biçim arasında ilişki kurmayı 
öğrenir. 
6.2. Konuyla ilgili uygulama 
yapar. 

İfade, anlatım, kavram, mekan ve 
hareket uyumu, içerik ve biçim. 
Malzeme seçimi serbesttir. Öğrenci 
seçtiği malzemeyle de kendini ifade 
edebilir 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, 
hacim. 
 
Oran-orantı: cisimlerin kendi üzerinde 
bulunan parçaların birbiriyle kıyaslanması 
ya da yakınında bulunan diğer cisimlerle 
kıyaslanarak birbirlerine göre oranları 
(Büyüklük-küçüklük) 
 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. Trafik ve 
güvenlik. 

9. Sergi  
    Çalışması 

Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve kolektif 
çalışmayı öğrenir. 

Tüm dönemi kapsayan çalışmalar 
öğrencilerle birlikte değerlendirilir. 

Değerlendirme, organizasyon, eleştiri, 
karar alma, sergileme. 

Eleştirel düşünce. 
Girişimcilik. Problem 
çözme. İş birliği. 
Kişisel ve sosyal 
yetkinlik. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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Ünite 5 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 
Program Çıktıları 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2       3 5 4 2 

4.1 5 3 4        

4.2       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2       3 5 4 2 

6.1 5  4        

6.2       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2       3 5 4 2 

8.1 5  4        

8.2       3 5 4 2 

9.1    3 4 5     
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6. Sınıf* 
Ünite 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

(Görsel 
elemanl
ar) 

 
1. Çizgi 

1.1. Bir sanat ve tasarım 
elemanı olarak çizginin 
niteliklerini ve 
karakteristik özelliklerini 
öğrenir.  

1.2. Konuyla ilgili egzersiz 
yapar. 

A3 desen kağıdı üzerine 
2B-3B kara kalem 
kullanılır. Kara kalem 
egzersizi. 

Nokta, çizgi, çizgi 
karakterleri (düz, 
kıvrımlı, zigzaglı, 
kesik, devamlı) 
çizgi tonu, çizgi 
yönleri. 

 
Denge: simetrik, 

asimetrik ve 
merkezi, resimde 
dengenin dikey 
ve yatay 
çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla 
kurulması.  

Araştırma. 
Yaratıcı 
düşünme
. Eleştirel 
düşünme
.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

2. Biçim 
 

2.1. Bir sanat ve tasarım 
elemanı olarak biçim 
kavramını öğrenir ve 
biçim türlerine tanı 
koyar. 

2.2. Konuyla ilgili çalışma 
yapar. 

  A3 desen kağıdı üzerine 
desen düzeyinde biçim 
çalışmaları yapılır. Kara 
kalem çalışması. 

Geometrik biçim, 
organik biçim, 
soyut, somut. 

 
Denge: simetrik, 

asimetrik ve 
merkezi, resimde 
dengenin dikey 
ve yatay 
çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla 
kurulması.  

Araştırma. 
Yaratıcı 
düşünme
. Eleştirel 
düşünme
.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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3. Hacim  3.1. Bir sanat ve tasarım 
elemanı olarak hacim 
kavramını öğrenir ve 
nesneleri üç boyutlu 
olarak algılar. 

3.2. Konuyla ilgili çalışma 
yapar 

A3 desen kağıdı üzerine 
desen düzeyinde hacim 
çalışmaları yapılır. Kara 
kalem çalışması. 

Üç boyutlu 
geometrik biçim, 
3B organik biçim, 
nesne ve mekan 
ilişkisi, fon figür 
ilişkisi, boyut, 
derinlik, ışık-
gölge.  

 
Denge: simetrik, 

asimetrik ve 
merkezi, resimde 
dengenin dikey 
ve yatay 
çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla 
kurulması.  

Araştırma. 
Yaratıcı 
düşünme
. Eleştirel 
düşünme
.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

4. Renk 4.1. Bir sanat ve tasarım 
elemanı olarak rengin 
fiziksel yapısını ve algısal 
etkisini öğrenir. 

4.2. Konuyla ilgili çalışmalar 
yapar. 

A3 boya kaldıran gramajlı 
bir kağıt üzerine guaj 
boya ile çalışılır.  

Ana renkler, ikinci 
renkler, kontrast 
renkler, renk 
uyumu, renk 
dengesi, ton 
farkı, sıcak ve 
soğuk renkler. 

 
Denge: simetrik, 

asimetrik ve 
merkezi, resimde 
dengenin dikey 
ve yatay 
çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla 
kurulması.  

Araştırma. 
Yaratıcı 
düşünme
. Eleştirel 
düşünme
.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 
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5. Kompozisyon 
 

5.1. Bir sanat ve tasarım elemanı 
olan kompozisyon kavramını 
öğrenir.  
5.2. Renk ve biçim ilişkisi 
üzerinden soyut ve figüratif 
anlatım yoluyla kompozisyon 
çalışması yapar.  

Kompozisyon, uyum, denge, 
simetri, asimetri, dinamik, 
statik, dikey ve yatay kurgu, 
egemen biçim. 
 
A3 boya kaldıran gramajlı bir 
kağıt üzerine guaj boya ile 
çalışılır. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam, renk, doku, hacim. 
 
Denge: simetrik, 
asimetrik ve merkezi, 
resimde dengenin dikey 
ve yatay çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla kurulması.  

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

6. Poster 6.1. Grafik tasarım disiplini olan 
poster hakkında bilgi edinir.  
6.2 Seçilmiş bir konu üzerinden 
poster tasarlar. 

Poster, temsil, görsel iletişim, 
yazı karakteri. 
Guaj boya kullanarak 50x70 cm. 
boyutunda çalışır.  

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam, renk, doku, hacim. 
 
Denge: simetrik, 
asimetrik ve merkezi, 
resimde dengenin dikey 
ve yatay çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla kurulması.  

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

7. İllüstrasyon 7.1. Grafik tasarım disiplini olan 
illüstrasyon hakkında bilgi edinir.  
7.2. Seçilmiş bir konu üzerinden 
illüstrasyon tasarlar. 

İllüstrasyon, temsil, görsel 
iletişim. 
 
Guaj boya kullanarak A3 
boyutunda çalışır. 

Çizgi, şekil ve forum, 
uzam, renk, doku, hacim. 
 
Denge: simetrik, 
asimetrik ve merkezi, 
resimde dengenin dikey 
ve yatay çizgilerle, açık-
koyu zıtlığıyla kurulması. 

Araştırma. 
Yaratıcı düşünme. 
Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

8. Sergi  
    Çalışması 

Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve kolektif 
çalışmayı öğrenir. 

Tüm dönemi kapsayan 
çalışmalar öğrencilerle birlikte 
değerlendirilir. 

Değerlendirme, 
organizasyon, eleştiri, 
karar alma, sergileme. 

Eleştirel düşünce. 
Girişimcilik. 
Problem çözme. 
İş birliği. Kişisel ve 
sosyal yetkinlik. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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Ünite 6 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2       3 5 4 2 

4.1 5 3 4        

4.2       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2       3 5 4 2 

6.1 5  4        

6.2       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2       3 5 4 2 

8.1    3 4 5     
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7. Sınıf 
Ünite 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

(Teknik 
Uygulama) 
 
1. Karakalem -  
Füzen 

1.1. Çizgiyi bir desen ve resim elemanı 
olarak kullanır. 
1.2. Değişken çizgi karakterlerini 
kullanarak özgün çizim dilini geliştirir. 
1.3. Gözleme dayalı portre, 
natürmort, manzara ve figüratif desen 
çalışır.  

Desen Teknikleri (kara kalem, füzen) 
Çizim yöntemleri, tarama, tonlama, 
ışık gölge, natürel anlatım, özgün 
anlatım.  
A3 desen kağıdı üzerine 2B-3B kara 
kalem ve füzen kullanılır. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim.  
 
Birlik ve Uyum: Bütünü meydana 
getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi 
aralarındaki iletişimi. 
Resim unsurlarının tatmin edici veya 
hoşa gidecek biçimde düzenlendiği 
duygusu, ışınsal denge, benzerlik, 
devamlılık vb. 
yakınlık  

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

2. Yağlı Pastel 
ve Mumlu 
Pastel  Boya 

2.1. Yağlı ve mumlu pastel boyaları 
doğrudan ve veya frutaj ve grafiti 
tekniklerini kullanarak figüratif ve 
soyut kompozisyonlar yapar.  
2.2. Deneysel resim pratiğini geliştirir. 

Frutaj, grafiti, çıkarma, kazıma. 
A3 pastel kağıdı üzerine çalışmalar 
yapılır. Teknikler ayrı ayrı ya da 
karıştırılarak da yapılabilir.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Birlik ve Uyum: Bütünü meydana 
getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi 
aralarındaki iletişimi. 
Resim unsurlarının tatmin edici veya 
hoşa gidecek biçimde düzenlendiği 
duygusu, ışınsal denge, benzerlik, 
devamlılık vb. 
yakınlık 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

3. Guaj Boya  3.1. Guaj boya tekniklerini (düz 
boyama, dokulu boyama ve monotip) 
ve renk bilgilerini kullanarak figüratif 
ve soyut kompozisyonlar yapar.  
3.1. Deneysel resim yapma pratiğini 
geliştirir. 

Guaj boya tekniği, dokulu boya, 
monotip baskı.   
A3 boya kaldıran gramajlı bir kağıt 
üzerine çalışılır. Boyaya kum veya 
benzeri malzeme karıştırarak dokulu 
çalışmalar yapılır. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Birlik ve Uyum: Bütünü meydana 
getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi 
aralarındaki iletişimi. 
Resim unsurlarının tatmin edici veya 
hoşa gidecek biçimde düzenlendiği 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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duygusu, ışınsal denge, benzerlik, 
devamlılık vb. 
Yakınlık. 

4. Suluboya  4.1. Suluboya tekniğini geliştirir. 
4.2. Gözlem ve hayal gücüyle resim 
veya illüstrasyon yapar.  

Saydamlık, kıvam, hayal gücü, 
illüstrasyon. 
A3 boya kaldıran gramajlı bir kağıt 
üzerine suluboya çalışılır.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

5. Kolaj 5.1. Kolaj tekniğiyle figüratif ve soyut 
kompozisyonlar üzerinden görsel dil 
yaratır.   
5.2. Kolaj tekniğini kullanarak kendi 
özgün plastik dilini geliştirir. 

Dadaizm, Kolaj, kes-yapıştır. 
Dekupaj, montaj, eklemleme, 
kurgulama. 
Sert karton üzerine değişik yüzeysel 
malzemeler yerleştirir. Atıl 
malzemeler de olabilir. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Birlik ve Uyum: Bütünü meydana 
getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi 
aralarındaki iletişimi. 
Resim unsurlarının tatmin edici veya 
hoşa gidecek biçimde düzenlendiği 
duygusu, ışınsal denge, benzerlik, 
devamlılık vb. 
Yakınlık. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

6. Fotoğraf ve 
Dijital Görüntü 

6.1. Amatör fotoğraflar çekip dijital ve 
konvansiyonel ortamda dönüştürür.  
6.2. Yeni medya sanatının hangi 
araçlarla yapıldığını öğrenerek kendi 
özgün görsel dilini oluşturur. 

Fotoğraf, Dijital resim, 
konvansiyonel resim, karışık teknik, 
yeni medya sanatı. 
Fotoğraf veya dijital görüntü 
gramajlı bir kağıda kopyalanır ve 
onun üzerinde boyalarla çalışılır. 
Dijital baskı olduğu gibi de 
bırakılabilir.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Birlik ve Uyum: Bütünü meydana 
getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi 
aralarındaki iletişimi. 
Resim unsurlarının tatmin edici veya 
hoşa gidecek biçimde düzenlendiği 
duygusu, ışınsal denge, benzerlik, 
devamlılık vb. 
yakınlık 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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 7. Rölyef 7.1. Oylumlu yüzeyler yaratarak 
derinlikleriyle algılanan –kabartma– 
yüzey çalışmaları yapar. 
7.2. Serbest bir konuyla rölyef yapar. 

Rölyef, mimari bezeme, eklemleme, 
oyma, oylum, kabartma. 
Oyarak, yoğurarak ya da 
eklemleyerek, doğal rengini 
bırakarak ya da boyayarak rölyefler 
gerçekleştirir. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, 
doku, hacim. 
 
Birlik ve Uyum: Bütünü meydana 
getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi 
aralarındaki iletişimi. 
Resim unsurlarının tatmin edici veya 
hoşa gidecek biçimde düzenlendiği 
duygusu, ışınsal denge, benzerlik, 
devamlılık vb. 
yakınlık 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 

8. Sergi 
Çalışması 

Sergileme ortamında, değerlendirmeyi 
ve kolektif çalışmayı öğrenir. 

Tüm dönemi kapsayan çalışmalar 
öğrencilerle birlikte değerlendirilir. 

Değerlendirme, organizasyon, 
eleştiri, karar alma, sergileme. 

Eleştirel düşünce. 
Girişimcilik. Problem 
çözme. İş birliği. Kişisel 
ve sosyal yetkinlik. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik katılım. 
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Ünite 7 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2  5 3  4      

1.3   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2       3 5 4 2 

4.1 5 3 4        

4.2       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2       3 5 4 2 

6.1 5  4        

6.2       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2       3 5 4 2 

8.1    3 4 5     
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8. Sınıf 
Ünite 

 
Öğrenme Çıktıları 

 
Açıklamalar 

 
Temel Kavramlar 

 
Beceriler 

 
Ara disiplinler 

1. Perspektif  1.1. Perspektif kavramını 
ve kurallarını söyler 
1.2. Perspektifli çizim 
yapar.   
1.3. Nesne ve mekan, figür 
ve mekan ilişkisini derinlik 
hiyerarşisine göre 
betimleme becerisini 
geliştirir. 

Bakış noktası, Kaçış noktası, 
Bakış uzaklığı,  
Bakış yüksekliği, Resim 
düzlemi ufuk çizgisi,  
Tek kaçma noktalı 
perspektif. 
 
A3 desen kağıdı üzerine 2B 
kara kalem kullanılır. 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

2. İnsan Figürü 
Anatomik Gözlem 

2.1. İnsan anatomisini 
tanıyarak, orantısal olarak 
insan figürü çizme 
becerisini geliştirir. 
2.2. İnsan bedenini ve 
detaylarını çizer. 

İnsan yapısının ölçüleri, 
insan vücudunun oranları, 
insan vücudunun detayları 
ve anatomi üzerinde 
durulur. 
A3 desen kağıdı üzerine 
desen düzeyinde anatomik 
çalışmalar yapılır.  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

3. Dışavurum  
 
Bu dersle birlikte 
kısaca yağlıboya 
ve akrilik tekniği 
gösterilir. 

3.1. Dışavurumcu 
(Ekspesyonizm) kavramını 
ve sanat akımını bilir. 
3.2. İnsanı duygusal 
eğilimleriyle yorumlar 
3.3. Görsel dile psikolojik 
boyut katarak resim yapar.   

Dışavurum, ekspresyonizm, 
soyut ve figüratif 
dışavurumculuk. 
(Sanat tarihinden örnekler 
gösterilir).  
50x70 cm. kağıt, karton 
veya tuval üzerine (guaj, 
suluboya, akrilik, yağlıboya, 
kolaj veya karışık teknik).  

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 
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4. İmge 
(Sembolizm) 

4.1. İmge ve sembolizm 
kavramını ve sanat akımını 
bilir. 
4.2. İmgesel bir dil 
kullanma yeteneği edinir. 
4.3. Sembolist resimler 
yapar. 

Sembolizm, imge. (Sanat 
tarihinden örnekler 
gösterilir.) 
50x70 cm. kağıt, karton 
veya tuval üzerine (guaj, 
suluboya, akrilik, yağlıboya, 
kolaj veya karışık teknik). 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

 
5. Gerçeküstü 

5.1. Gerçeküstü kavramını 
ve sanat akımını bilir. 
5.2. Gerçeküstücü bir dil 
kullanma yeteneği edinir. 
5.3. Gerçeküstücü 
resimler yapar. 

Gerçeküstücülük, 
Sürrealizm, Düş, metafizik. 
(Sanat tarihinden örnekler 
gösterilir.) 
50x70 cm. kağıt, karton 
veya tuval üzerine (guaj, 
suluboya, akrilik, yağlıboya, 
kolaj veya karışık teknik). 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

6. Zaman ve 
Mekan 

6.1. Resimde zaman ve 
mekan kavramlarının 
kullanılma biçimlerini bilir. 
6.2. Resim sanatına 
dördüncü boyut kavramını 
kazandıran Kübizm 
ekolünü uygular. 

Kübizm, dördüncü boyut: 
hareket, zaman, mekan. 
(Sanat tarihinden örnekler 
gösterilir.) 
50x70 cm. kağıt, karton 
veya tuval üzerine (guaj, 
suluboya, akrilik, yağlıboya, 
kolaj veya karışık teknik). 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 
 
 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 
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7. Hareket ve 
Dinamizm 

7.1. Resimde hareket ve 
dinamizm kavramlarının 
kullanılma biçimlerini bilir. 
7.2. Resim sanatına 
dinamik görüntüyü 
kazandıran Fütürizm 
ekolünü uygular. 

Fütürizm, hareket, 
dinamizm, devinim, motor. 
(Sanat tarihinden örnekler 
gösterilir.) 
50x70 cm. kağıt, karton 
veya tuval üzerine (guaj, 
suluboya, akrilik, yağlıboya, 
kolaj veya karışık teknik). 

Çizgi, şekil ve forum, uzam, renk, doku, hacim. 
 
Hareket: Resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi 
veren yanları.Madde enerjiye, enerji maddeye 
dönüşürken hareketi-kımıltıyı yaratır. Her varoluşun 
dışsal (görünen), içsel (görünmeyen), sınırlı veya sınırsız 
hareketleri daima vardır. Nesne ve varlıkların nitelik 
değiştirmeleri, yer değiştirmeleri veya yerleri sabit 
olduğu halde uzaysal pozlarını değiştirmeleri bir 
hareketi ifade eder. 

Araştırma. Yaratıcı 
düşünme. Eleştirel 
düşünme.  

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

8. Sergi Çalışması Sergileme ortamında, 
değerlendirmeyi ve 
kolektif çalışmayı yapar. 

Tüm dönemi kapsayan 
çalışmalar öğrencilerle 
birlikte değerlendirilir. 

Değerlendirme, eleştiri, karar alma, sergileme. Eleştirel düşünce. 
Girişimcilik. 
Problem çözme. İş 
birliği. Kişisel ve 
sosyal yetkinlik. 

Duyarlı ve etkin 
vatandaşlık. 
Ekonomik 
katılım. 

 
* Sanatı üslup ve fikirsel temelde algılamayı öğrenir ve kendi özgün plastik dilini geliştirir. Eğilimlere tanı koyma becerisi artar. Gerektiği 
üzere sergiler, sanatçı atölyeleri veya sanat koleksiyonları ziyaret edilebilir. 
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Ünite 8 Program Çıktıları ile Öğrenme Çıktıları Arasındaki İlişki 

 

 
Program Çıktıları 

 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 
PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

1.1 5 3   4      

1.2 4 5 3        

1.3   5        

1.4   1    3 5 4 2 

2.1 4 3 5        

2.2       3 5 4 2 

3.1 5 3 4        

3.2 3 5 4        

3.3       3 5 4 2 

4.1 5          
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4.2 4 3 5        

4.3       3 5 4 2 

5.1 5 3 4        

5.2  4 5        

5.3       3 5 4 2 

6.1 5  4        

6.2       3 5 4 2 

7.1 5  4        

7.2       3 5 4 2 

8.1    3 4 5     

 


